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Agenda

1. Ordföranden öppnar mötet

2. Bord runt – en kort introduktionsrunda

3. Godkännande av agendan

4. Slutredovisning Färdplan för 

måluppfyllnad 2025 

– Om årets aktiviteter

– Om slutrapporten

– Diskussion

4

2023-01-18

5. Fokus för Bredbandsforums arbete 

2023

‒ Om prioriteringsövning

‒ Om fokusområdet Digital mobilitet och 5G

‒ Diskussion

6. Övriga frågor 

7. Kommande möten

8. Mötet avslutas



Slutredovisning Färdplan 
för måluppfyllnad 2025 



Utmaningar och förutsättningar (1)

2023-01-18
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• Frågor som rör bredbandsutbyggnad till hushåll och företag har 

diskuterats i många omgångar

• Den oerhörda mängden bakgrundsmaterial har sina för- och 

nackdelar

• En mängd rekommendationer och förslag har presenterats av 

Bredbandsforums arbetsgrupper

• Osannolikt att återupplivad dialog leder till nya slutsatser

• Kansliets fokus blev i stället nulägesanalys, uppdatering, 

konsolidering

?

¿

!



Utmaningar och förutsättningar (2)

2023-01-18
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• Flexibiliteten i Bredbandsforums nya arbetsordning har varit 

en nyckel

• Styrgruppens styrning oerhört viktig – saknad under hösten

• Kontaktpersoner på styrgruppens organisationer väger upp

• Kansliets resurser räcker inte till allt som borde göras på 

fokusområdet



→ APRIL → JUNI OKTOBER → JANUARI

✔ Förslag till 

aktiviteter

✔Genomgripande

Färdplan

✔ Kunskapsunderlag 

om 98 procent

✔ Kunskapsunderlag 

om 2 procent
✔Kartläggning Samhällsmaster

2023-01-18
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✔ Kunskapsunderlag Betalningsförmåga

✔Kartläggning Tillståndsprocesser

Genomförande
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✔ Kunskapsunderlag Betalningsförmåga

✔Kartläggning Tillståndsprocesser

Kunskapsunderlag om betalningsförmåga



Syfte med delprojektet om betalningsförmåga

2023-01-18
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Identifiera möjligheter att öka slutanvändares betalningsförmåga för en 

bredbandsanslutning till hushållet eller företaget. 

• Ta reda på mer om delpopulationen hushåll som tackar nej till bredbandsanslutning 

på grund av att de inte har råd.

• Identifiera lösningar för hushåll som saknar ekonomiska möjligheter att anta ett 

erbjudande om bredbandsanslutning

Metod

• Samtal med kontaktpersoner och relevanta organisationer

• Skrivbordsstudie av problemområdet

• Enkät- och intervjustudie med stadsnät, byanät och kommuner 



Anslutningskostnaden har ökat

2023-01-18
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Jordbruksverket (tidigare stöd)

• Tidigare ansågs standardpriset för en 

fiberinstallation där ”allt ingår” i genomsnitt vara 

19 000 kr. Standardpriset hos olika leverantörer 

varierade då mellan drygt 13 000 kr till knappt 

24 000 kr. 

PTS (dagens stöd)

• Redovisningen för stödprojekt 2021 visar på ett 

medelpris om ca 32 000 kr, med ett spann 

mellan 16 000 kr och 40 000. Stödet tillåter nu 

upp till 40 000 i anslutningsavgift. 

Efteranslutningar

• Stor variation, ofta mer än priset i 

utbyggnadsprojekt

Trådlösa tekniker

• Mobilt bredband: från 199 kr/månad

• FWA: från 499 kr/månad + ca 5000 kr

• Starlink: 950 kr/månad  + 4900 kr



Lösningar för att öka anslutningsgraden

2023-01-18

12

Påverkar betalningsförmågan

• Delbetalning/ avbetalning

• Checkar till husägare (ex Nykvarn)

• Kommunala välfärdsportar (ex östra Värmland)

• Konnektivitetsvouchers (förslag PTS)

• Skattereduktion (förslag PTS)



2023-01-18
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Relevanta 

frågeställningar

2023-01-18
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Digitala klyftan. 

Fortsatt satsa på 

att alla ska kunna 

ta del av och 

använda digitala 

välfärdstjänster.

Välfärdsportar. 

Analysera praktiska 

fall och möjliggöra 

erfarenhetsutbyte 

mellan nätägare och 

kommuner. 

Checkar och 

skatteavdrag. 

Utreda olika insatser 

och hur effektivt de 

träffar de med lägst 

betalningsförmåga.

Betalningsförmåga. 

Studera hushållens 

förmåga och vilja att 

konsumera och 

investera i bredband.
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✔ Kunskapsunderlag Betalningsförmåga

✔Kartläggning Tillståndsprocesser

Kartläggning om intresset för samhällsmaster



Syftet med delprojektet om samhällsmaster

2023-01-18
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• Samhällsmaster är en av få lösningar för 

offentliga aktörer som vill påverka tillgång till 

trådlöst bredband

• För den sista av de 2% (100 Mbit/s) saknas 

sändarplatser

• Därav viktigt att bedöma intresset konceptet 

samhällsmaster:

– Intervjua intressenter

– Identifiera exempel på driftsatta och 

planerade samhällsmaster

– Framgångsfaktorer och förutsättningar

2023-01-18
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Intervjuer och studiebesök

17

• Sex driftsatta master (exkl. Fjällberget), 

endast en har kostnadstäckning

• Sju planerade (exkl. Karlstad), 

kostnadstäckning realistisk

• Potential att utveckla erfarenhetsutbyte och 

sprida goda exempel

Mark

Planerad 1 st

Vara

Planerad 1 st

Lidköping

Planerade 2 st

Munkedal

Planerad 1 st

Karlstad

Planerade 5 st

Selaön

Driftsatt 1 st

Brommö

Driftsatt 1 st

Rockesholm

Driftsatt 1 st

Fjällberget

Driftsatt 1 st

(antennarrangemang)

Överkalix

Driftsatta 3 str

Luleå

Planerad 1 st

Dals-Ed

Planerad 1 st

2023-01-18



Slutsatser

2023-01-18
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• Varför är vissa kommuner intresserade?

– Behovet är tydligt

– Finansiellt stöd finns

– Tillgång till expertis 

• Varför är andra kommuner skeptiska?

– Strategi bearbetar inte mobiltäckning 

– Avsaknad av kunskap och finansiellt 

stöd 

– Svårt att få kostnadstäckning vilket ger 

svalt intresse



Behov framåt

2023-01-18
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• Utformning av vägledning – kunskap, 

expertis och erfarenhetsutbyte

• Skapa finansiella förutsättningar för 

etablering av samhällsmaster

• Skapa incitament för mobiloperatörer att 

inplacera sig

2023-01-18
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2023-01-18
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PTS 

Dialogmöten om 
mobiltäckning  

(2013-2014)

Bredbandsforum

Mobilgruppen 
(2014)

PTS-ER-2015:24

Förutsättningar för 
samhällsmaster

Bredbandsforum

Infrastruktur för 
digitalisering 2023 

(2019)

Bredbandsforum & 
Region Värmland

Samverkansprocess 
och pilotprojekt  

(2020-2021)

Bredbandsforum

Kartläggning av 
intresset för 

samhällsmaster 
(2022)

Bredbandsforum(?)

Digital mobilitet och 
5G

PTS(?)

dialogmöten om 
bredbandsutbyggnad 

genom radioaccessnät 
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✔ Kunskapsunderlag Betalningsförmåga

✔Kartläggning Tillståndsprocesser

Kartläggning om statliga myndigheters tillståndsgivning



Syftet med delprojektet om tillståndsgivande 

statliga myndigheter

2023-01-18
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• Tillståndsgivande myndigheters handläggning och 

processer har diskuterats i flera arbetsgrupper

• Inte längre en särskilt framträdande fråga i den 

allmänna diskussionen om bredbandsutbyggnad

• Identifierat som viktigt område i intervjuer med 

marknadsaktörer…..

= Kartläggning av marknadsaktörernas uppfattning 

om nuläget



Tillståndsgivande statliga myndigheter – metod

2023-01-18
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• Fokus på marknadsaktörernas perspektiv 

• Enkät och efterföljande telefonintervjuer med lokala 

och regionala marknadsaktörer

• Workshopmöten med marknadsaktörer i 

Bredbandsforum

• Rapporten innehåller även en beskrivning av olika  

myndigheternas roll i tillståndsgivningen



Tillståndsgivande statliga myndigheter – resultat

2023-01-18
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• Majoriteten anser att frågan fortsatt kommer vara strategiskt viktig så länge 

bredbandsutbyggnad pågår

• Handläggningen har utvecklats i positiv riktning, men man upplever 

fortfarande problem

• Kvarvarande fokusområden:

– Trafikverkets handläggningstider påverkar utbyggnaden negativt

– Lantmäterimyndigheternas handläggningstider och avgifter

– Länsstyrelsernas olika hantering av exempelvis tillstånds- och 

samrådsprocesser

– Försvarsmaktens brist på transparens och kommunikation

• Relativt få upplever problem på grund av omotiverade avslag eller bristande 

kommunikation eller servicenivå



Exempel på kansliets externa kontakter under året (1)

2023-01-18
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Workshop 

Utbyggnadsdirektivet

Representanter för 

styrgruppen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Studiebesök/intervjuer

Driftsatta samhällsmaster

Hällefors, Mariestad, 

Ludvika, Strängnäs & 

Mariestad

Intervjuer

Kunskapsunderlag fiber 

SG-representanter

Intervjuer

Betalningsförmåga & 

samhällsmaster 

Operatörer

Intervju

Landsbygds ”Hot spots” 

och samhällsmaster

LTU

Workshop

Diskussion 100 

Mbit/s-målet

Styrgruppen



2023-01-18
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Workshop 

Utbyggnadsdirektivet

Representanter för 

styrgruppen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Workshop 

Samhällsmaster

Regionala 

bredbands-

koordinatorer

Studiebesök/intervjuer

Driftsatta samhällsmaster

Hällefors, Mariestad, 

Ludvika, Strängnäs & 

Mariestad, kommun

Intervjuer

Betalningsförmåga, 

samhällsmaster & 

tillståndsprocesser

Kommuner

Intervjuer

Kunskapsunderlag fiber 

SG-representanter

Intervjuer

Betalningsförmåga & 

samhällsmaster 

Operatörer

Intervjuer

Betalningsförmåga,  

samhällsmaster & 

tillståndsprocesser

Stadsnät

Seminarium 

Samhällsmaster 

- för ökad 

inkludering i det 

uppkopplade 

Sverige 

LTU

Intervju

Landsbygds ”Hot spots” 

och samhällsmaster

LTU

Enkätundersökning

Betalningsförmåga, 

samhällsmaster & 

tillståndsprocesser

Byanät och SSNF

Workshop

Diskussion 100 

Mbit/s-målet

Styrgruppen

Workshop

Tillståndsprocesser

Mobiloperatörer

Exempel på kansliets externa kontakter under året (2)



Exempel på bakgrundsmaterial

2023-01-18
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• Bredbandsforum slutrapporter

• Bredbandsforum förstudier 

• Boverket

• Digitaliseringsrådet

• Göteborgs universitet

• Internetstiftelsen

• ITU

• Jordbruksverket

• Mediavision

• Nykvarns kommun

• PTS rapporter 

• Region Halland

• Region Värmland

• Västra Götalandsregionen

• Riksrevisionen

• SCB 

• Svenska Stadsnätsföreningen

• SOU:er

• Statskontoret

• Trafikverket



Färdplan för 
måluppfyllnad 2025



Rapportens disposition

2023-01-18
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• Vägen till måluppfyllnad

– Det övergripande målet kommer inte att uppnås 

år 2025

– Aktiviteter och uppdrag som kan främja en 

fortsatt bredbandsutbyggnad bör självklart 

initieras ändå!

• Hinder för en fortsatt bredbandsutbyggnad

– Hinder för tillträde till mark och byggnader

– Finansiering för en fortsatt bredbandsutbyggnad

– Otillräcklig samverkan och otydlig roll- och 

ansvarsfördelning

• Rekommendationer

Kostnader för 

tillstånd & tillträde
Handläggningstider

Enhetliga processerTransparens

Tillgång till stöd

Stöd för trådlöst bredband

Betalningsförmåga

Statliga myndigheter Regional nivå

Offentlig-privat 

samverkan
Kommunal nivå



Hinder för en fortsatt bredbandsutbyggnad

2023-01-18
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• Prioriterade områden identifierade genom kansliets intervjuer och 

diskussioner med representanter från styrgruppens organisationer m.fl. 

• Redovisning återfinns i kunskapsunderlagen och kartläggningarna som 

kansliet producerat (bilagor till rapporten)

• Samtliga områden har tidigare behandlats inom ramen för 

Bredbandsforums m.fl. arbete – viktigt att ta hänsyn till i beskrivning och 

rekommendationer!

• Bakgrundsbeskrivningen av områden som utgör Hinder för en fortsatt 

bredbandsutbyggnad svällde till orimlig nivå… ny bilaga!

• Oavsett hur strategi och mål är formulerade är detta områden som är 

viktiga att arbeta med för att främja en fortsatt bredbandsutbyggnad



Rekommendationer (1)

2023-01-18
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• 13 12 rekommendationer till regeringen om relevanta aktiviteter och uppdrag 

som kan ge konkreta resultat 

• Samtliga rekommendationer är vidareutveckling av tidigare lagda förslag i 

Bredbandsforums arbetsgrupper

– Hög detaljeringsgrad

– Tydlig mottagare och målgrupp – fokus på regeringens möjligheter att påverka

– Beskrivning av aktivitetens eller uppdragets tänkta konkreta resultat

• Tydliga kopplingar till PTS-ER-2022-33 Bredband till allt – Åtgärder för ett helt 

uppkopplat Sverige

• Detta är inte alla tänkbara rekommendationer Bredbandsforum skulle kunna 

lämna – kansliet har gjort en avvägning baserat på rimlighet, relevans, 

aktualitet samt koppling till fokusområdets avgränsning



Rekommendationer (2)

2023-01-18
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Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger myndigheter som 

påverkar bredbandsutbyggnaden ett samstämmigt uppdrag att arbeta för 

genomförandet av nationella strategier för bredbandsutbyggnad och 

digitalisering.

Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger myndigheter som 

påverkar bredbandsutbyggnaden i uppdrag att tillskapa en kontaktpunkt på 

respektive myndighet i syfte att främja samverkan med myndigheter, 

länsstyrelser, regioner och kommuner och marknadsaktörer.

Bredbandsforum rekommenderar att regeringen säkerställer att 

Försvarsmakten deltar i andra myndigheters dialogaktiviteter om 

utbyggnad av infrastruktur för trådlöst bredband med de aktörer som 

bygger infrastruktur för bredband.

Bredbandsforum rekommenderar att regeringen ger Trafikverket 

förutsättningar i form av uppdrag och finansiering för att kunna digitalisera 

och tillgängliggöra viktiga underlag för bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen undersöker 

möjligheten att erbjuda kommuner med behov en finansiering av en 

kommunal bredbandssamordnare. Bredbandsforum stödjer även PTS 

ambition att i samverkan med SKR och de regionala 

bredbandskoordinatorerna säkerställa att kommunala 

bredbandssamordnare får relevant stöd.

Bredbandsforum rekommenderar regeringen att inrätta ett 

upphandlingsråd under ledning av upphandlingsmyndigheten. Rådets 

uppdrag skulle vara att genom samverkan identifiera brister i kompetens, 

tydlighet och resurser hos olika aktörer som vill upphandla 

bredbandsinfrastruktur och tjänster.



Rekommendationer (3)

2023-01-18
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Bredbandsforum rekommenderar regeringen, länsstyrelserna, och 

PTS att möjliggöra en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och 

kompetensöverföring mellan olika länsstyrelser i syfte att skapa större 

enhetlighet vad gäller tillstånds- och samrådsprocesser relevanta för 

bredbandsutbyggnad.

Bredbandsforum rekommenderar regeringen att ge förutsättningar till 

Boverket i form av uppdrag och finansiering att upprätthålla och 

vidareutveckla de kompetenshöjande insatser myndigheten arbetat 

med under åren 2014-2020. Uppdraget bör innehålla specifika 

skrivningar om stöd till kommuner och regioner angående 

elektroniska kommunikationer i planeringen.

Bredbandsforum stödjer Boverket i dess ambition om att i samverkan 

med relevanta myndigheter skapa en samhällsbyggnadsportal. 

Information om elektronisk kommunikation är en lämplig modul för 

pilotverksamhet i uppbyggnadsfasen

Bredbandsforum rekommenderar att regeringen initierar och 

finansierar ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur 

för trådlöst bredband. Detta kan utformas på olika sätt, exempelvis 

genom ett stöd för etablering av samhällsmaster inklusive bidrag för 

drift- och underhållskostnader, eller genom att öka möjligheterna att få 

bidrag för finansiering av trådlösa lösningar inom ramen för det 

pågående stödprogrammet.

Bredbandsforum stödjer riksrevisionens rekommendation att 

regeringen bör se över Lantmäteriets nuvarande avgiftsmodell, med 

syftet att åstadkomma en mer kostnadseffektiv verksamhet och en 

mer förutsägbar avgiftssättning.

Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen ger myndigheten i 

uppdrag att utreda behov och utformning av efterfrågestimulerande 

stöd för bredband riktade till slutanvändare.

Bredbandsforum stödjer PTS förslag att regeringen ger myndigheten i 

uppdrag att arrangera nationella och regionala dialogmöten om 

bredbandsutbyggnad genom radioaccessnät.



Diskussion i mindre grupper

2023-01-18
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✓ Känner ni igen er i beskrivningen 

av prioriterade hinder för 

bredbandsutbyggnad? 

✓ Kan ni ställa er bakom de förslag till        

rekommendationer som kansliet 

formulerat?

✓ Finns det särskilda delar av texten 

eller rekommendationer som bör 

kompletteras eller nyanseras 

innan publicering?

∞ Missiv och nyhetsartikel ska skrivas 

– Viktigaste övergripande budskap?

∞ Vem är rapportens avsändare?

∞ Detta kan vara Bredbandsforums 

sista betydande arbete på området  

– Vad betyder det i så fall för 

Bredbandsforum?



Redovisning – bordet runt

2023-01-18
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✓ Känner ni igen er i beskrivningen 

av prioriterade hinder för 

bredbandsutbyggnad? 

✓ Kan ni ställa er bakom de förslag till        

rekommendationer som kansliet 

formulerat?

✓ Finns det särskilda delar av texten 

eller rekommendationer som bör 

kompletteras eller nyanseras 

innan publicering?

∞ Missiv och nyhetsartikel ska skrivas 

– Viktigaste övergripande budskap?

∞ Vem är rapportens avsändare?

∞ Detta kan vara Bredbandsforums 

sista betydande arbete på området  

– Vad betyder det i så fall för 

Bredbandsforum?



Förslag till beslut

35

• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att färdigställa och 

publicera Färdplan för måluppfyllnad 2025 i enlighet 

med dagens diskussion. 

2023-01-18



Fika



Fokus för 
Bredbandsforums 
arbete år 2023



Prioriteringsprocess

38

• Bredbandsforums Handlingsplan för Bredbandsforum 

2022-2025 innehåller fyra kvarvarande fokusområden

• Styrgruppens ledamöter prioriterade i oktober 2022 

kvarvarande områden 

• Digital mobilitet och 5G mottog nio 

förstahandsprioriteringar

• Bredband för hållbarhet erhöll två, och 

Efteranslutningar respektive Vägledning en 

förstahandsprioritering vardera

• Ledamöternas motivering skiljer sig, vissa fokuserar på 

att Sverige ”halkat efter” i utrullningen av 5G, andra på 

vita fläckar och dålig mobiltäckning



Vad innehåller fokusområdet?

39

• Inom fokusområdet skulle Bredbandsforum kunna bidra till att skapa bättre 

täckning för mobilt bredband i områden där tillgången idag är bristfällig samt 

effektivisera och förenkla övergången till nästa generations mobilnät, exempelvis 

genom att:

Fokusområdet syftar till att identifiera åtgärder för bättre täckning för mobilt 

bredband i områden där tillgången i dagsläget är bristfällig eller riskerar att 

försämras, samt hur övergången till nästa generations mobilnät – 5G – i Sverige 

kan underlättas och accelereras.

2023-01-18

Sprida resultatet från 

Bredbandsforums pilotprojekt 

(2021), som genomfördes av Region 

Värmland och analys (2022) av 

samverkansmodeller på området, 

exempelvis s.k. ”samhällsmaster”.

Belysa och kommunicera 

samhällsnyttan med digital 

mobilitet i hela landet.

Identifiera hinder för förtätning 

av sändarplatser i tätbebyggda 

områden och presentera 

åtgärdsförslag. 

Undersöka och beskriva 

var bredbandsinfrastruktur 

som kan medge 

användning av 5G-

specifika applikationer, 

processer, eller 

verksamheter kommer att 

finnas och inte.

Identifiera olika aktörers möjlighet 

att strategiskt främja mobilnätens 

uppgradering till 5G, samt 

utbyggnad av mobilnäten i 

områden med bristfällig täckning, 

och vid behov skapa ny 

vägledning på området.



Diskussion i mindre grupper
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1. Vilka viktiga frågeställningar möter 

er organisation vad gäller digital 

mobilitet och 5G? 

2. Är ni bekymrade över någon aspekt 

av den nuvarande utvecklingen 

eller framtiden?

3. Vilka frågeställningar eller 

utmaningar är passande att 

bearbeta i samverkan?

4. Ett mycket stort antal aktörer är 

eller kommer vara beroende av 

digital mobilitet. Hur bred 

samverkan bör Bredbandsforum 

initiera på området?

5. Bör kansliet använda sina resurser 

för utredning och analys eller bör 

kansliet fokusera på att skapa 

nätverk och samverkansytor?

6. Vilken roll vill 

styrgruppsledamöterna spela i 

genomförandet av fokusområdet?



Redovisning – bordet runt
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1. Vilka viktiga frågeställningar möter 

er organisation vad gäller digital 

mobilitet och 5G? 

2. Är ni bekymrade över någon aspekt 

av den nuvarande utvecklingen 

eller framtiden?

3. Vilka frågeställningar eller 

utmaningar är passande att 

bearbeta i samverkan?

4. Ett mycket stort antal aktörer är 

eller kommer vara beroende av 

digital mobilitet. Hur bred 

samverkan bör Bredbandsforum 

initiera på området?

5. Bör kansliet använda sina resurser 

för utredning och analys eller bör 

kansliet fokusera på att skapa 

nätverk och samverkansytor?

6. Vilken roll vill 

styrgruppsledamöterna spela i 

genomförandet av fokusområdet?



Förslag till beslut

42

• Styrgruppen beslutar att Bredbandsforum år 2023 ska arbeta med 

fokusområde ”Digital mobilitet och 5G”. 

• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att i samarbete med 

styrgruppsorganisationernas kontaktpersoner ta fram en projektplan 

för genomförande av fokusområdets övergripande målsättning. 

Kansliet presenterar projektplanen samt eventuella underlag som 

uppdragsbeskrivningar för specifika aktiviteter inom ramen för 

fokusområdet på nästkommande styrgruppsmöte. 

• Styrgruppen ger kansliet i uppdrag att så snart som möjligt etablera 

en referensgrupp bestående av exempelvis relevanta operatörer 

och nätägare, myndigheter och offentliga aktörer, företag och 

slutanvändare, intresseorganisationer och branschgrupper, 

fastighetsägare och markägare m. fl.
2023-01-18



Övriga frågor



Kommande möten



Kommande möte

# 39 –

# 40 –

Onsdag 15 November, 14:00-16:30 # 41 –

Måndag 10 April, 14:00-16:30

Onsdag 13 September, 14:00-16:30



Mötet avslutas




